Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta w dniu……………… 2021 r. w Mysłowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Mysłowicach z siedzibą 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2,
NIP: 222-06-55-939, Regon 000322117, w imieniu którego działa:
Dyrektor - ……………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………….. z siedzibą w ...................... , ul. ........................... NIP: .................................. ,
Regon: ....................... , wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez
.............................................. ,
pod numerem KRS:….. ......... ,
reprezentowaną przez:
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
na podstawie rozeznania cenowego o symbolu PP-08/2021, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130. 000
złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. ) o następującej treści
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa 15 sztuk niszczarek dokumentów HSM Securio B34 oraz 5 sztuk
niszczarek dokumentów Tarnator C9 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Mysłowicach, ul. Krakowska 2 –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa urządzeń do budynku Zamawiającego: 41-400 Mysłowice, ul.
Krakowska 2.
Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym
gatunku i nie noszące znamion użytkowania.
Dostawa, o której mowa w § 1 ust. 1 i 3 będzie wykonywana jednorazowo w terminie do 30.12.2021 r.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę własnym transportem, lub transportem zleconym na
własny koszt i ryzyko.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający może nie przyjąć dostawy lub jej części nie spełniającej wymogów określonych w ust. 4.

§2
Termin i warunki wykonania umowy
1. W terminie 3 dni od dnia zrealizowania dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia w protokole, jeżeli stwierdzi, że zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez strony w umowie.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zawiadamiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny
termin nie dłuższy niż 10 dni w celu:
a) usunięcia stwierdzonych protokołem wad,
b) dostarczenia urządzeń, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie określonym w § 1
ust. 5.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie urządzeń wolnych od wad w miejsce
wadliwych) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4 Zamawiający może od umowy
odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust 1.
7. Strony ustalają, że:

a) w przypadku zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu w terminie określnym w ust. 1, zamówienie poczytuje się za wykonane w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę
VAT.
b) w przypadku zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu w terminie określonym
w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od umowy odstąpić.
§3
Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy innemu
podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość.
§4
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający, zgodnie z przedłożona ofertą zapłaci Wykonawcy
cenę w wysokości: ……………..zł brutto ( słownie:………………..……………).
2. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości obowiązujących stawek VAT
dotyczących przedmiotu umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania opłat uwzględniających
nowe, aktualnie obowiązujące wysokości stawek podatku VAT zgodnie z fakturami wystawionymi przez
Wykonawcę.

1.
2.

§5
Płatności
Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP:222-06-55-939.
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury, po podpisaniu protokołu wykonania dostawy. Zapłata będzie zrealizowana przelewem z rachunku
Zamawiającego na rachunek bankowy nr ……………………………………. (znajdujący się w wykazie
podatników VAT: potwierdzenie )

§6
Reklamacje, gwarancje, serwis
1. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:
- ..................................... tel. ....................... , e-mail .......................................
2. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy, będzie pełnił:
- tel. ............................... , e-mail ................
3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony na okres 36 miesięcy.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru urządzeń.
5. Strony uzgadniają, że wszelkie naprawy wykonywane w ramach gwarancji będą realizowane w ciągu 14 dni
roboczych licząc od następnego dnia po dniu zgłoszenia reklamacji wysłanej faksem lub e-mailem.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy w przypadku nie wykonania zamówienia.
b) w wysokości 0,5% wartości umowy w przypadku zwłoki – za każdy dzień,
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę
w ustawowej wysokości.

4. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda
powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
przewyższa wartość kar umownych lub kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
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§8
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie,
Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy w każdym czasie.
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego regulowania
płatności przez Zamawiającego, jeżeli zwłoka w płatności przekroczy 30 dni.
§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron umowy w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa niszczarek dokumentów na potrzeby Sądu Rejonowego Mysłowicach”

Przedmiotem postępowania jest dostawa:

 15 szt. niszczarek dokumentów marki: HSM
Model: SECURIO B34
Rozmiar cięcia w mm: 4,5 x 30,
Wydajność cięcia: 19-21 arkuszy papieru 80g/m2,
Poziom bezpieczeństwa: klasa ochrony 3 wg normy DIN 66399, P-4/O-3/T-4/E-3/F-1,
Pojemność kosza: powyżej 60 L
Akcesoria: kabel zasilający, worki na ścinki, pojemnik na zniszczone płyty, karty, dyskietki, butelka z płynem czyszcząco-konserwującym,
Gwarancja: 3 lata,
Dostawa: w terminie do 30.12.2021 r. na adres: 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2.
 5 szt. niszczarek dokumentów marki: TARNATOR
Model: C9
Rozmiar cięcia w mm: 2 x 8,
Wydajność cięcia: 10 arkuszy papieru 70g/m2,
Poziom bezpieczeństwa: klasa ochrony 4 wg normy DIN 32757, P-4/O-3/T-4/E-3/F-1,
Pojemność kosza: powyżej 18 L
Akcesoria: kabel zasilający, pojemnik na ścinki, zniszczone płyty, karty, butelka z płynem czyszcząco-konserwującym,
Gwarancja: 3 lata,
Dostawa: w terminie do 30.12.2021 r. na adres: 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2.

